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 کشور عالی دیوان عمومی هیأت 7۶۵ شماره رویه وحدت رأی
راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون 

 12/7/139۶الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

 مقدمه
شههه میأمده أه زأسهههیأ۸:۳۰رأسأسهههاع أأ96/42فأرد أعمومیأدیوانأعالیأکشهههدرأدرأمدردأنده وحأه و أه  یجلسهههیأت   أ

أهأباأ  هههههدرأعالیأانأهالمسهههههلم بأج ایأحسانأ سههههه بأکد میأر   أدیوأاالسههههه  ه اسههههه أ   بیأأ۳۰/۸/1۳9۶ کشهههههدر
کشهههههدرأهأشههههه ک أحسا انأه سههههها أأکلهالمسهههههلم بأج ایأحسانأمصموأممهههههومأ ما  وحأمصن  أدادسهههههنانأأاالسههههه     

شههوأهأ  أازأت ه أح اتیأازأأعمومیأتشههل لأکشههدر أدرأسههالبأت   معاهنأکل یأشههعدأدیوانأعالیمسههنشههارانأهأاع ههانأ
ک  وحأدرأخمههومأمدردأهأاسههنما أنده وحأهأطدحأهأبدرسههیأ ید ا أملنلفأاع ههانأشهه ک ک  أاهللأم  وأهأس ا  أگزارشأ

أرأنأه و ذیل أبیأأت ت دکشدر أبیأأکل ی أدادسنانأمصن  أ أ.م نهیأگ د وأ۳۰/۸/1۳9۶أ-أ۷۶۵س اییأشمارحأه  یأأصو ر

 پروندهالف: گزارش 
أنده وحب أاساسأداد امی شعدأچهلأهأ هم أ   اتمأهأچهلأهأأ-أ۸۰۰۰۸۷هأأ۴۰۰۶9۴ أ۳۰۰۷۲۳تانأشمارحأتانأصادرأشوحأدر

أمحا أ صوحأاج انأسا ونأالصامأ هأمادحأب أأ1۲/۷/1۳9۶یأیأسا ونأمماهزحأباأموادأملورأممهههههوچهار أدیوانأعالیأکشهههههدر أدر
تانأمنفاه أاتلاذأگ د وحألأم ازا أاعوا أم تلم بأج ا مأموادأملور أه  یم ل أشهههدرانأاسههه می أراجرأبیأشههه ا  أاعما
أبیأشدحأذیلأگزارشأمی أ:شوداس أکیأخ صیأام 

شعمیأچهلأهأ همأدیوانأعالیأکشدر أشعمیأاهلأدادگاحأا ح یأز  انأطیأداد امیأأ۳۰۰۷۲۳بیأدالل أمصند ا أنده وحأأ-الف
أمدردأ گهوارنأأ۴/۵/1۳9۶أ-أأ۵۳۷ سههها  أأ۴۰ أبیأع هحأ گهوارنأ%أ۷۰گ  أتده  بأباأخلومأأ۵۵بزتلارنأحسانأ م وأ...أراأدر

سا ونأاصهه حأسا ونأمماهزحأباأموادأملورأبیأ م أابوأأ۸مادحأأ۶ب وأأ1شهه شههیأمصدزأتشههل مأهأ امم دحأراأبیأاسههن ادأتممهه حأ
أار أم جا  أمصلو أک دحأاسهههه .أنده وحأب  عل یأبیأدیوانأعالیأکشههههدرأارسههههالأهأبیأشههههعمیأچهلأهأ همأخواتیأهک لأمصلو  

أتاه  أ أأ۲۳/۸/1۳9۶ارجا أشههوحأاسهه أهأت   أمصن  أشههعمیأدر أهأم  ییأا رامأنده وحأدر أس ا  أگزارش أع ههوأمم ز   أاز
أ:ا وچ  بأرأنأدادحأ9۶۵خمومأمدردأمشا رحأ مودحأهأطیأداد امیأ
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أحسانأ م وأ...أ سهههم أبیأداد امیأشهههمارحأرأخمهههومأم جا د» أ۴/۵/1۳9۶مده أأ۵۳۷خواتیأحسانأاسهههماع لأ...أبیأهکال أاز
أ أ۴۰/۵۵صههادرحأازأشههعمیأاهلأدادگاحأا ح یأز  انأدرأمصلوم  أهنأبیأتصملأ م أابوأبیأاتها أ ملأهأ گهوارنأم موعا 

باأخلومأ بیأم مد أمصند أ%أ۷۰گ  أهها گ دانأ مادحأا أنده وحأهأالز باأتوجیأ مادحأها وحأالصامأ بیأأ۴۵االج اءأگ د ونأ
أمادحأ أبیأب وأیأاز أباأسا ونأمذکدرأهأمسن وا  أهألزه أا طمامأم ازا أمحدر سا ونأأ۴۶9سا ونأاص حأسا ونأمماهزحأباأموادأملور

أ«.گ ددحییبأدادرسیأک ف نأضمبأ حضأبیأشعمیأصادرک  وحأرأنأارجا أمی
أتاه  أ۴۰۰۶9۴ده وحأ سدأمصند ا أنأ-ی أبازرسیأازأم زلأحسانأامش بأأ۵/۷/1۳9۵أشعمیأ   اتمأدیوانأعالیأکشدر أدر در

گ  أمادحأهها گ دانأازأ د أش شیأهأچهلأعودأ ا پأهأ هأدسنگاحأت ازهنأتدزیبأموادأملورأکشفأشوحأاس .أأ1۲۰...أمحوارأ
أبیأارتلایأبز أم ا لأملنلفأرس وگیأاجماال  ا نسابیأاس ارأک دحأهأگفنیأاس أموادأهأادها أملشومیأراأشلمیأأحمنهمأدر

أ ا انأرس وگی أس ارأم  م  أنده وحأدرأشعمیأسیبیأ ا أ س بأبیأاهأدادحأتاأ گهوارنأک وأبعوأاز ا أتانأمحوماتیأهأصو ر
گ  أش شیأهأچهلأأ1۲۰ارنأهنأبیأعل أ گهوأحدهبارأ۳/۴/1۳9۶أ-أأ۲۰۳دادگاحأا ح یأاس میأته انأمطدحأهأبیأموجدأداد امیأ

أهأرعا  أموادأأ۸مادحأأ۶عودأ ا پأبیأاسهههههن ادأب وأ باأموادأملور أسا ونأاصههههه حأسا ونأمماهزحأ سا ونأم ازا أأ۲1۵هأأ1۳۴از
اسهه میأباأنیشهه هادأاعمالأ هأدرجیأتلف ف أ لمأاعوا أصههادرأگ د وحأهأت   أمصن  أشههعمیأ   اتمأدیوانأعالیأکشههدرأ

أمحا أرس وگیأم جامیأ أ و:اچ  بأرأنأدادحأ۲۳/۸/1۳9۶أ-أأ۷۵9بیأموجدأداد امیأدر
هأأ1۳9۶یأالصاسی(أممهههههوأ۴۵باأتوجیأبیأتمهههههد دأمادحأها وحأسا ونأالصامأ هأمادحأبیأسا ونأمماهزحأباأموادأملورأ مادحأ»

سا و یأمم یأب أل لبأچ ا چیأ  أازأهسد أج   أ...أ»کیأمحدرأداشههههنی:أأ1۳9۲یأسا ونأم ازا أاسهههه میأممههههوأ1۰محدرا أمادحأ
تلف فأ اأعو أاج انأم ازا أ اأاسوا أت م  یأهأتدب نیأ اأازأجهاتیأمسههاعوت أبیأ الأم تلدأهضههرأشههودأهأ سههم أبیأج ا مأ

أمادحأأ«...سابقأب أهضرأحنأسا ونأتاأصو رأ لمأسطعیأمؤر أاس أ سا ونأحییبأدادرسیأمو یأم جامیأأ۳۶۶هأا  لیأمحّ بأدر
أا طمامأرأنأباأموازیبأشههه عیأهأمحدرا أسا و یأمیراأتعد فأ مودحأکیأتما اأع أا طمامأمار أاز باشهههوأهأباأتوجیأبیأا  لیأم ادأاز

أما صب أزمانأرسهه وگیأم جامیأاسهه أکیأدر م یأسا ونأ اکمأبیأشههدحأباالأمم یأب أتلف فأرأنأباأسا ون أتما اأسا ونأ اکمأدر
أبا وأب أطمقأسا ونأجو وأرسههه وگیأبیأعملأح و أباأاسهههن ادأبیأب وأأاسههه أهأساعوتا  أایبأههأماال  أشهههقأأ۴از سا ونأأ۴۶9مادحأأیاز

خواسههههنیأ حضأهأرسهههه وگیأم ودأبیأدادگاحأباأالصاسا أهأاصهههه  ا أبعونأحنأداد امیأم جا أ1۳9۲یأدادرسههههیأک ف نأممههههو
أع ضأمصولأمیتم أ«و.ال یأمطابقأسا ونأجو وأتع یبأم ازا أ ما گ ددأتاأشعمیأم جر 
شههههعمیأچهلأهأچهار أدیوانأعالیأکشههههدر أدرأشههههعمیأچهار أبازن سأدادسهههه انأعمومیأهأأ۸۰۰۰۸۷طمقأمصند ا أنده وحأأ-ج

گ  أتده  بأهأسههیأهأسههیأأ1۸۵گ  أتفالیأتد اکأهأس ارأدادنأأ۵۰/2۶حسانأال اسأ...أبیأاتها أ ملأهأ گهوارنأأحا ح یأیزدأدهبار
أم زلأد گ نأجه أمنهمأک دنأغ  أه أ گهوارنأأرحدهباأگ  أتفالیأدر أزِنأهنأخا مأزت اأ...أبیأاتها أشههههه ک أدر گ  أأ۵۰/2۶مادر

أموامح أدادسنان أنده وحأباأصو رأک ف خواس أبیأدادگاحأأ۵۰/1تفالیأتد اکأهأ گ  أتد اکأس ارأم  م  أصادرأشوحأهأ  أاز
أگ منیأهأطیأداد امیأ أشهههههعمیأاهلأمدردأرسههههه وگیأس ار بزتلارنأحسانأأ19/11/1۳9۵أ-أ1۵۵۳ا ح یأاسههههه میأمصلأارسهههههالأهأدر

أ وأ گهوارنأهأ ملأموادأمومأمصدزأدا سهههههنی أازأجه أتفالیأتد اکأبیأ أنده وح أدر ال اسأ...أراأباأتوجیأبیأدالیلأموجودأدر
بیأاعوا أأ۷۴م ل ونأه الأجزانأ حونأهأتصملأأ1۵ن داخ أ باأدهأدرجیأتلف فأ باب أ گهوارنأتده  بأ ضهههههدبیأشههههه مأهأ

مصلو أک دحأهأدرأمدردأاتها أد گ أهنأمم یأب أس ارأدادنأموادأملورأدرأم زلأد گ نأ لمأب ا  أصهههههادرأک دحأاسههههه .أحسانأ
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عالیأکشهههدرأارسهههالأال اسأ...أدرأم جیأسا و یأبیأ لمأصهههادرأشهههوحأاعن اضأک دحأهأنده وحأب انأرسههه وگیأم جامیأبیأدیوانأ
أهأا رامأنده وحأهأ ید یأ شوحأهأبیأشعمیأچهلأهأچهار أارجا أگ د وحأهأت   أمصن  أشعمیأ  أازأس ا  أگزارشأع وأمم ز

أبیأایبأشدح  :کتمیأداد ارأمصن  أدادس انأدیوانأعالیأکشدر
أایبأهضهههههع  أمادحأالصاسیأاخفأبیأ الأمصلو » أأعل یأاسههههه أازأموجما أتلف فأم ازا أاسههههه أ أدر کیأایبأام أسهههههازأهأکار

أدادگاحأصههادرک  وحأ لمأتحاضههانأاعمالأتلف فأمی ک وأهأدادگاحأدرأ وأسا ونأممادر أسا و یأداردأهأساضههیأاج انأا لا أاز
أرأنأراأ حضأک  مأهأبیأشهههههعمیأتمبیأاعمالأتلف فأمی ع ضأارجا أک وأهأایبأ لمأهاجوأهصهههههفأسطع  أاسههههه .أللبأان 

أسابل  أم جا هأطیأتشهههد فا أم ودأسا و یأاسههه أهأرأنأکیأصهههادرأمیک  م.أایبأام أموجدأرسههه وگیأ خواتیأراأشهههودأطمعا 
تانأز ادنأب انأرسهه وگیأم ودأگ  دأهأزمانتاییأاسهه أکیأهس أبسهه ارنأازأمصاکمأراأمیداردأهأدرأ ها  أموجدأرسهه وگی

أ الیأکیأ  ازتانأمادنأهأمع ونأبسههه ارأمسهههنهلهأمیشهههودأهأسههه ما یسههه  نأمی نأبیأایبأ حضأ مودحأاسههه أهأشهههودأدر
أامدرأنیشأگفنیأنیش أباأاعمالأتلف فأتوس أدادگاحأصادرک  وحأ لمأاز گ  نأموجدأسا و یأب انأحنأموجدأ واردأهأص ما 

أمی رسههو.أال ها یأرأنأصههادرحأمطابقأسا و یأهأرعا  أتشههد فا أسا و یأصههادرأهأبیأعل یأبیأ قأسا و یأخودأمیشههودأهأمصلو  
أبیأاب ا أحنأراأدار .أ۴۶9ازأمادحأاسههن ادأب وأالفأ أاج انأأ-سا ونأحییبأدادرسههیأک ف نأ ی  أساضههیأمصن  أاج انأا لا أدر ضههم ا 

أایبأمادحأاسوا أخواتوأک دأ1مادحأ  «.سا ونأم ازا أاس میأهمقأب وأیأاز
 :أا وخواسنیأمشا رحأ مودحأچ  بأرأنأدادحدرأخمومأداد امیأم جا 

یأسا ونأمماهزحأباأموادأملور أمموأالصامأ هأمادحأبی»االج اءأشونأسا ونأ ع یأ  أازأالز أ۲۳/۸/1۳9۶ایبأنده وحأدرأه زأ»
أمدردأ لمأاعوا أهأ م أابوأباأا  ازأش ا طیأاّخفأهأمساعوت أبیأ الأم تلدأرس وگیأمیأ۲۶/۷/1۳9۶ شودأایبأسا ونأدر

االج اءأشونأایبأسا ونأصادرأشوحأک وأهأبیأحراییأکیأسملأازأالز اس  أهلیأب اأبیأدالیلأذیلأتلل فیأب انأدیوانأا  ادأ می
أزمان سا ونأم ازا أأ1۰مطابقأمادحأ-1صهههههو رأ لمأبا وأرسههههه وگیأک و.أأاسههههه أدیوانأعالیأکشهههههدرأمطابقأسوا  بأ اکمأدر

اس می أم ازا أبا وأبیأموجدأسا و یأباشوأکیأسملأازأهسد أج  أمحدرأشوحأاس أایبأام أکلیأاس أهأم تلدأت چأرمنارنأ
أمعلأ اأت کأمعلأراأ می سا ونأأ۴ابقأمادحأتوانأبیأموجدأسا ونأمؤخ أبیأم ازا أ اأاسواما أت م  یأمصلو أک دأمطاعمأاز

أار أسا ونأ سم أبیأحت یأاس أهأ سم أبیأماسملأخودأار أ واردأمگ أح لیأدرأخودأسا ونأمحدرا أخاصیأ سم أبیأ مو یأ  ز
أایبأموضد أهسنیأاس أم ازا أج میأبیأموجدأسا ونأمؤخ أتلف فأ ابوأ اأ ایبأموضد أاتلاذأشوحأباشوأت هاأاسنث اءأاز

أایبأمدردأ سهههم أبیأم ازا أتع ث یأمؤر أاسههه  أهلیأایبأام أم دزأ حضأازأجهاتیأمسهههاعوت أبیأ الأم  تلدأباشهههوأکیأدر
:أاعمالأتلف فأموضهد أمادحأ سا ونأم ازا أاسه میأ  ازأبیأ حضأ لمأ واردأهأ سهم أبیأا لا أأ1۰دیوانأ  سه أچونأاهال 

:أدیوانأعالیأکشدرأمح أ سم أبیأح چیأمدردأاالج اءأ  زأسابلأاعمالأاس  أازأطدیقأدادگاحأصادرک  وحأ لم.أرا  ا أسطعیأالز 
أما صبأ۴۳۵ک وأ مادحأخواتیأهاسرأهأ سههههم أبیأحنأرأنأصههههادرأشههههوحأاسهههه أرسهههه وگیأمیم جا  م یأاعمالأم.ح.أد.أک(أهأدر

أمادحأ أت ر  أمذکدرأدر أم یدرأاز أم جا أخواتیأخد جأموضههوعیأدارد.أرالًا  أسا ونأم ازا أاسهه میأمدبوبأبیأم  لیأ1۰تلف فأاز
:أایبأأ1۰رس وگیأبوهنأاس أهأبیأع هحأم یدر أ حضأداد امیأ  س  أبللیأاص حأحنأدرأچهارچویأمادحأ مذکدرأاس .أرابعا 

أصادرأشوحأاس أهأمطابقأسا ونأبودحأاس .أادلیأاسن ادنأاعنمارأالز أراأداشنی أملالفأسا ونأ رأنأدرأزمانأصو رأصص صا 
أمادحأ مودحأهأدادگاحأصههادرک  وحأ  زأصههالدأبودحأ :أاصهه حأمذکدرأدر سا ونأأ1۰اسهه أهأموجمیأب انأ حضأهجودأ وارد.أخامسهها 
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:أ حضأدیوانأمسههنلز أ م ازا أاسهه میأازأ د أاصهه حأرأنأاسهه أبیأصهه ا  أتمانأمادحأمسههنلز أ حضأ  سهه أهأسههادسهها 
أایبأنده وحأبیأاسههن ادأسا ونأارجا أبیأشههعمیأتم الصامأ هأمادحأع ضأهأرسهه وگیأماتونأاسهه أت چأم دزنأب انأ حضأدر

م دزأ حضأأ1۰سا ونأم ازا أاسهههه میأسابلأاسههههن ادأهأتمسهههههأ  سهههه أهأمادحأأ1۰بیأسا ونأمماهزحأباأموادأملورأبیأجزأمادحأ
أمحا أتلف فأهأت س  أ حوسیأمومأ1۰توا وأباشو.أچونأمادحأ می العادحأاس أکیأمح أباأرعا  أسا ونأم ازا أاس میأدر

الأنده وحأبیأدادگاحأصهههادرک  وحأ لمأهأباأاصههه حأرأنأسابلأاعمالأاسههه أبوهنأ ههدأدرأچهارچویأتمانأمادحأازأطدیقأارسههه
سا ونأحییبأدادرسیأأ9رس وگیأماتونأهأ حضأرأنأصادرحأبیأاسن ادأسا ونأجو وأع هحأب أا  لیأم دزأ واردأهأملالفأمادحأ

أح انأمیأدارد:أحرانأصههادرحأازأ  قأسابل  أاعن اضأهأم جا أتابرمو یأاسهه أکیأمحدرأمی أزمانأصههو ر باشههوأسوا  بأم  نأدر
سا ونأحییبأأ۴۶9مادحأأیدارانأتمعا أذیلأاسههههه :أ حضأدیوانأبا وأبیأموجدأسا ونأباشهههههوأم دزتانأ حضأمطابقأب وأ

أرأنأبودن أعو أتوجیأبیأادلی أعو أرعا  أتشهههههد فا أمهم أ دادرسهههههیأک ف نأعمارت وأازأملالفأسا ونأ اکمأدرأزمانأصهههههو ر
أما صبعو أص    أدا م یأصادمأ  س أ  أ حضأادعاییأدگاحأصادرک  وحأ لم أهجودأ حمأتصح حا أکیأت چأ هأدر

سا ونأحییبأدادرسههیأک ف نأباشههوأکیأسابلأسمولأتمأ  سهه أرأنأراأ حضأک  مأبا وأأ۴۶9مادحأأیشههقأأ۴با وأمسههن وأبیأب وأ
املأباأرعا  أکل یأتشهههد فا أ ع یأتع یبأع ضأبا وأبیأنده وحأبیأطدرأکع ضأارجا أشهههودأشهههعمیأتمنده وحأبیأشهههعمیأتم

أاملانأ هس أدعو أاصهههصایأدعونأتشهههل لأجلسهههیأرسهههمی أاسهههنما أدماع ا أمنهمأهأهک نأهنأرسههه وگیأ ما وأایبأام 
ک وأدرأ الیأکیأرأنأسملیأازأت أجه أتما أبودحأاس  أموجدأاطالیأدادرسیأتغ ی أرأنأصادرحأسملیأراأبیأطدرأکاملأم اتمأمی

أشههههعمیأتمشههههودأخ  أمی أهأم ادأمح بأاسهههه أهأایبأرأنأصههههادرحأاز خواتیأخواتوأبودأالج  أبا وأبیأع ضأسابلأم جا  ی 
أبارأسهههه گ  یأم جرأم جامیأارسههههالأشههههودأهأچیأنیاموتانأ انوارأد گ نأکیأب أحنأبارأ می شههههودأهأدسههههنگاحأس ههههاییأراأدرگ  

تلف فأمذکدرأدرأحنأمادحأازأاخن ارا أشههعمیأصههادرک  وحأسا ونأم ازا أاسهه میأاعمالأأ1۰خواتوأک دأبیأع هحأمطابقأمادحأ
أدادگاتیأصالدأباأرعا  أتشد فا أسا و یأ لمأاس أهأازأاخن ارا أشعمیأتم ع ضأ  س أب اأبیأح چیأ ادأشوحأچونأرأنأاز

أشهههههوحأهأ حمأتصح حاتیأتمأهجودأ و أرأنأصهههههادر أزمانأصهههههو ر اردأباأتوجیأبیأادلیأهأدماع ا أمنهمأمطابقأسا ونأ اکمأدر
أت ییوأهأاب ا أمیأ۴۶9مطابقأب وأالفأمادحأ أمدردأحسانأال اسأ...أع  ا  گ ددأهأبیأسا ونأحییبأدادرسهههههیأک ف نأرأنأموصهههههو أدر

أ«.شودأایبأرأنأسطعیأاس سا ونأم ازا أاس میأتذک أدادحأمیأ1۰اج انأا لا أمدبوبأجه أاعمالأمادحأ
أباأاخن  أاسههن مابأازأسا ونأالصامأ هأمادحأبباأتوجیأبیأم اتدأمذکدرأدرأمومأچونأازأشههعدأملنلفأ یأدیوانأعالیأکشههدر

ع یأراأبیأأ أتانأملنلفیأاتلاذأشوحأاس أهأشعمیأچهلأهأ همأداد امیأمعن ضه  یأ1۳9۶یأسا ونأمماهزحأباأموادأملورأممو
دادگاحأصهههادرک  وحأسا ونأحییبأدادرسهههیأک ف نأ حضأهأنده وحأراأب انأرسههه وگیأهأصهههو رأ لمأبیأأ۴۶9مادحأأیاسهههن ادأب وأ

أ حضأ لمأنده وحأراأبیأشههههعمیأتم ع ضأارجا أک دحأهأشههههعمیأاعادحأک دحأاسهههه  أهلیأشههههعمیأ   اتمأدرأ ی  أمدرد أ  أاز
أرأنأم جا  خواسنیأراأباأتوجیأبیأمحدرا أ اکمأدرأزمانأرس وگیأهأصو رأ لم أصص دأهأسا و یأتشل مأچهلأهأچهار أ  ز

أراسهههههنانأمادحأک ف نأمدبوب أراجرأبیأاعمالأمادحأها وحأاخ  أهأاب ا أک دحأهأبیأاج انأا لا أ سا ونأم ازا أأ1۰النمهههههد دأدر
أرأنأه و أه  یأأ۴۷1اس میأتذک أدادحأاس  ألذاأباأاسن ادأبیأمادحأ سا ونأحییبأدادرسیأک ف نأطدحأموضد أراأب انأصو ر

 «.س اییأتحاضاأدارد
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  کشور کل دادستانه نظری: ب
کیأباأتمههد دأسا ونأأ1۳9۲یأسا ونأم ازا أاسهه میأممههوأ1۰تانأملنلفأازأمادحأموضههد أنده وحأعمار أاسهه أازأاسههن ماب»

باشوأهأبا وأدرأکیأایبأسا ونأمساعوأبیأ الأمنهمانأمیأأ1۲/۷/1۳9۶یأیأسا ونأمماهزحأباأموادأملورأمموالصامأ هأمادحأب
أم  لیأم جا م ازا أاعوا أ اأ م أابوأمصلو أشههههههوحأ قأمصلوما یأکیأبی أدیوانأعالیأا وأهأنده وحأح هاأدر خواتیأدر

أی:کشدرأمطدحأرس وگیأاس  أاعمالأگ ددأباأایبأتوض دأک
أم ضأم سو  أداد امیأشهههههعمیأاهلأدادگاحأا ح یأاسههههه میأز  انأراأکیأب أأ-الف أدر شهههههعمیأچهلأهأ همأدیوانأعالیأکشهههههدر

سا ونأحییبأدادرسیأک ف نأ حضأهأبیأشعمیأأ۴۶9یأ م أابوأصادرأشوحأاس أبیأاسن ادأب وأیأمادحأمصلوم  أم تلدأب
أ.صادرک  وحأرأنأارجا أ مودحأاس 

أنده وحأمشههابیأدرأتمانأم ض أبیأاسههن ادأب وأأ-ی سا ونأحییبأأ۴۶9مادحأأیأازأشههقأ۴شههعمیأ   اتمأدیوانأعالیأکشههدرأدر
ع ضأارجا أک دحأاسهههه أتاأشههههعمیأراأ حضأهأجه أرسهههه وگیأم ودأبیأدادگاحأتمخواسههههنیأدادرسههههیأک ف ن أداد امیأم جا 

أ.ال یأمطابقأسا ونأجو وأتع یبأم ازا أ ما وم جد 
أنده وحأمشابیأدرأتمانأم ض أمحدرأک دحأاس :أ...أایبأسا ونأ سا ونأالصامأ پ.أشعمیأچهلأهأچهار أدیوانأعالیأکشدرأدر
أشهه ا طیأاخفأهأمسههاعوت أبیأ الأم تلدأ أمدردأ لمأاعوا أهأ م أابوأباأا  از (أدر  هأمادحأبیأسا ونأمماهزحأباأموادأملور

أالز یوانأا  ادأ میاس  أهلیأب اأبیأدالیلأذیل أتلل فیأب انأد یبأسا ونأصادرأشوحأاالج اءأشونأاک وأهأبیأحراییأکیأسملأاز
أزمانأصهههو رأ لمأبا وأرسههه وگیأک و.أدرأ ن  یأداد امیأصهههادرحأازأدادگاحأ اسههه  أدیوانأعالیأکشهههدرأمطابقأسوا  بأ اکمأدر

أت ییوأهأاب ا   مودحأهأبیأساضهههیأاج انأا لا أتذک أدادحأأا ح یأاسههه میأراأمم یأب أمصلوم  أم تلدأبیأم ازا أاعوا أع  ا 
أاج انأمادحأ تانأرسههههوأازأم انأاسههههن مابسا ونأم ازا أاسهههه میأهمقأب وأیأحنأمادحأاسوا أ ما و.أبیأ ی أمیأ1۰اسهههه أکیأدر

أمادحأ اسن مابأشعمیأ   اتمأأ1۳9۲یأسا ونأحییبأدادرسیأک ف نأمموأ۴۶9سا ونأم ازا أاس میأهأ  زأمادحأأ1۰ملنلفأاز
أمحا أب انأموضههههد أعطفأبیأماسههههمقأأ1۰وانأعالیأکشههههدرأاس یأبیأصههههوایأاسهههه أزی اأمادحأدی سا ونأم ازا أاسهههه میأکیأدر

أح لیأدرأم ا  وأرسهههه وگیأبودحأ اأم نهیأبیأصههههو رأ لمأسطعیأ شههههونأسوا  بأجزاییأاسهههه أتلل فأتمیأنده وح تاأراأاعمأاز
دارد:أ...أچ ا چیأ  أازأهسد أج   أسا و یأمم یأب أمحدرأمیأشوحأباشوأبیأصدر أشفا أهأههشبأب انأک دحأاس .أایبأمادح

تلف فأ اأعو أاج انأم ازا أ اأازأجهاتیأمسهههههاعوت أبیأ الأم تلدأهضهههههرأشهههههودأ...أت أگاحأبیأموجدأسا ونأسهههههابق أ لمأ
أمادحأمدبوبأبیأنده وحاالج اءأصههادرأشههوحأباشههوأبیأت ت دأذیلأعملأمیسطعیأالز  یأاسهه أکیأتایشههود:أ...أایبأسسههم أاز

أم  لیأاج انأ لمأمیم نهیأبیأمصلوم  أسطعیأالز  أموضهههههد أاالج اءأگ د وحأهأنده وحأدر باشهههههوأکیأایبأموضهههههد أمع  
أب بأشهههههعدأمذکدرأ  سههههه .أح چیأکیأمدردأاخن  أب بأسهههههیأشهههههعمیأدیوانأعالیأکشهههههدرأمی باشهههههوأمدبوبأبیأاخن  أ ی 

أم  لیأم جا عوأبیأ الأمنهمأمیتاییأاسههه أکیأت گا أتمهههد دأسا ونأال قأکیأمسهههانده وح خواتیأدرأشهههعدأباشهههو أدر
أایبأخمهههومأمادحأدیوانأعالیأکشهههدرأمطدحأرسههه وگیأمی دارد:أسا ونأم ازا أاسههه میأبیأصههه ا  أمحدرأمیأ1۰باشهههوأکیأدر

 ا مأچ ا چیأ  أازأهسد أج   أسا و یأمم یأب أتلف فأ...أ اأازأجهاتیأمسههاعوتیأبیأ الأم تلدأهضههرأشههودأ سههم أبیأج...»
أایبأم ضأکیأنده وحأم نهیأبیأصهههو رأ لمأسطعیأ«أنأتاأصهههو رأ لمأسطعی أمؤر أاسههه ...سهههابقأب أهضهههرأحنأسا و  ع یأدر
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أحنأدادگاحأمطدحأرسههه وگیأباشهههوأمللفأاسههه أب أاسهههاسأسا ونأجو وأتع یبأم ازا أ  شهههوحأاسههه أدادگاتیأکیأنده وحأدر
أدادگا أا  لیأنده وحأدرأم  لیأصهههههو رأ لمأدر أم  لیأم جا  ما وأاعمأاز أم  لیأت و وأهأ اأدر خواتیأدرأحأبوهنأباشهههههوأ اأدر

أم ضأم سو أمللفأاس أباأرعا  أسا ونأجو وأکیأ دیوانأعالیأکشدرأمطدحأرس وگیأباشو.أب اب ایبأدیوانأعالیأکشدرأدر
أب وأیأمأ۴مساعوأبیأ الأمنهمأاس أم ا  وأرس وگیأموأ ی أداشنیأباشو.أدرأ ن  یأبا وأب أاساسأب وأ سا ونأأ۴۶9ادحأاز

ع ضأارجا أ ما وأحییبأدادرسیأک ف ن أداد امیأصادرحأراأ حضأهأجه أرس وگیأم ودأب أاساسأسا ونأجو وأبیأشعمیأتم
أایبأم ضأبیأ ی أمی أ حضأبیأشههههعمیأصههههادرک  وحأرأنأارجا أ ما وأزی اأارجا أهأدر رسههههوأکیأصههههص دأ  سهههه أنده وحأراأ  أاز

أ أب وأیأمادحأأ۲اساسأب وأنده وحأبیأشعمیأصادرأک  وحأرأنأب  أدهأصدر أت دیزأشوحأاس .أأ۴۶9از أدر أأ-1ص ما  رأنأصادرحأاز
أباشههو.أ أأ-۲ د أس ار  لمیأباشههوأکیأبیأعل أ حضأتصح حا أ حضأشههوحأباشههوأهأموضههد أایبأنده وحأمشههمولأت چلوا أاز

أباشو.أب اب ایبأباأتوجیأبیأم اتدأمومأباأ ی أشعمیأ   اتمأدیوانأدهأصدر أمومأ می عالیأکشدرأموامقأتسنم.أالمنیأان 
أباب أتمهههههد دأسا ونأاخفأبللیأبیأعل أ حمأتصح حا أهأ شهههههعمیأدیوانأعالیأکشهههههدر أنده وحأراأ یأبیأعل أاصههههه حأرأنأاز
أب أ أایبأم  لیأتوسهه أدادگاحأبوهنأ  ز ضههد ر أتلم لأحنأ حضأک وأهأبیأشههعمیأصههادرأک  وحأرأنأارجا أ ما و.أاصهه حأرأنأدر

  .وأب ما رأاس اساسأسا ونأجو 

  کشور عالی دیوان عمومی هیأت 3۰/8/139۶ – 76۵ ه شمار هروی وحدت رأی
ب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی قانون مجازات اسالمی مصو ۱۰مستفاد از مقررات ماده 

از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت  مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا
به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده 

م، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدا  ۱2/7/۱39۶ب قانون مبارزه با مواد مخدر، مصو به
خواهی کسببببانی که نسبببببت به مقررات سببببابق، این قانون به حال مرتکب مسبببباعدتر اسببببت لیا در مقام رسببببید ی به  رجام

انببد، دادنببامبه بببه مجببازات اعببدام محکوم شبببببده ۱37۶ب ح قببانون مبببارزه بببا مواد مخببدر مصببببومطببابق مقررات قببانون اصببببال
قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسید ی و صدور حکم  ۴۶9ماده « ب»بند  ۴عنه به استناد شق معترض  

عرض داد اه صببادرکننده ر ی منقوض ارجاع خواهد شببد  بر این اسببا  با لحاظ شببرایط قانونی اخیرالتصببویب، به شببعبه هم
  این ر ی  رددر ی شببببعبه پنجاهم دیوان عالی کشببببور در حدی که با این نقر انطباق دارد صببببحیش و قانونی تشببببخی  می

ها و سایر مراجع اعم از قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، داد اه ۴7۱مطابق ماده 
  .االتباع استقضایی و غیر قضایی الزم
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